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Svar på motion nr 22/2015 från Ann-Christine Furustrand (S), Michael 
Solander (MP), Andreas Lennkvist Manriquez (V) och Marie Wengse 
(SÖ) - Uppgradera kommunens årsredovisning 

Sammanfattning 
Ann-Christine Furustrand (S), Michael Solander (MP), Andreas Lennkvist Manriques (V) samt Marie 
Wengse (SÖ) har i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-06-15, § 4:31, föreslagit att 
Österåkers kommun uppgraderar sin verksamhetsberättelse/årsredovisning med information om de 
motioner som lagts under året samt vilka beslut som fattats med anledning av dessa samt att 
Österåkers kommun uppgraderar sin verksamhetsberättelse/årsredovisning med information om de 
medborgarförslag som inlämnats samt vilka beslut som fattats med anledning av dessa. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 22/2015 besvarad mot bakgrund av att Österåkers kommun tar fram sin 
årsredovisning utifrån legala krav och att kommunens verksamhet på ett omfattande sätt speglas i 
produkten, vars målgrupp i första hand är Kommunfullmäktige, som också är det organ som 
beslutar i ärenden avseende motioner och medborgarförslag. 

Bakgrund 
En motion har väckts av Ann-Christine Furustrand (S), Michael Solander (MP), Andreas Lennkvist 
Manriques (V) samt Marie Wengse (SÖ) med ett förslag att uppgradera kommunens årsredovisning 
med information om de motioner som lagts under året samt de medborgarförslag som inkommit 
aktuellt år. 

Förvaltningens slutsatser 
Österåkers kommuns årsredovisning tas fram utifrån de legala krav som fastställts i Kommunallagen. 
Årsredovisningen speglar den verksamhet som bedrivits under året utifrån ett ekonomiskt och 
verksamhetsmässigt perspektiv. 
Verksamhetsberättelserna redovisas per nämnd och en omvärldsanalys ingår i den övergripande 
inledningen. 

Dessutom ges särskilda redovisningar avseende miljö och personal samt en koncernöversikt. 

I årsredovisningen för 2014 redovisades också en särskild målbilaga där samtliga nämnders mål 
följdes upp. 
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